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RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA
1. Yleistä
Raision Nuorisokiekko ry:n toimintalinja on kirjattu tässä asiakirjassa.
Toimintalinjan tarkoituksena on kuvata selkeästi seuran toimintaa seuran
jäsenille ja muille seuran toiminnasta kiinnostuneille. Toimintalinja kertoo, miksi
seura on olemassa, millaisille arvoille seuran toiminta perustuu ja miten monet
käytännön asiat seurassa hoidetaan. Jaostojen puheenjohtajat käyvät
toimintalinjan läpi jaostojen kokouksessa joukkueenjohtajien kanssa.
Joukkueenjohtajat huolehtivat, että joukkueen toimihenkilöt ovat tietoisia seuran
toimintalinjoista ja toimivat sen mukaisesti.Toimintalinja, kuten myös muut seuran
yleiset ohjestukset, ovat kaikkien saatavilla nettisivuilta.

2. Visio
Raision Nuorisokiekko ry on alueen merkittävä ja kehittymiskykyinen
jääurheiluseura, joka tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden laadukkaaseen
jääurheilun harrastamiseen kohtuullisin kustannuksin.

3. Eettiset linjaukset
Seuran ja joukkueiden toimintatavoilla halutaan korostaa jokaisen pelaajan ja
toimihenkilön olevan tärkeä osa joukkuetta. Jokaisen panos joukkueelle on yhtä
tärkeää ja jokainen pelaaja saa tasapuolisesti peliaikaa. Tämä tulee olla
kirjattuna joukkueiden pelisääntöihin. Poikkeuksena ovat kilpasarjat.
Seura kannustaa joukkueita monimuotoiseen toimintaan. Harjoittelussa ja
harrastamisessa käytetään myös muita lajeja ja tehdään mahdollisesti
yhteistyötä muiden raisiolaisten ja lähikuntien urheiluseurojen kanssa.
Seura panostaa ohjaajien ja valmentajien koulutukseen. Seura tarjoaa jokaisen
joukkueen ohjaajalle/valmentajalle koulutusta. Seuralla on olemassa ohjaajille ja
valmentajille koulutussuunnitelma ja sitä päivitetään vuosittain. Joukkueissa
toimivat ohjaajat ja valmentajat ymmärtävät lasten ja nuorten kehittymisen eri
ikäkausina ja osaavat suunnitella harjoitukset ja tekemisen sen mukaisesti.
Lapsia ja nuoria ohjataan ja opetetaan siten, että heistä kehittyy hyvän
itsetunnon omaavia aikuisia.
Joukkueiden toiminnassa ja pelisäännöissä kerrotaan ja varoitetaan lapsia ja
nuoria päihteiden vaaroista.
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4. Seuratoiminnan tavoitteet
Kasvatukselliset tavoitteet:
Toiminta joukkueissa tulee olla sellaista, että se tarjoaa lapsille ja nuorille
onnistumisen iloa, mielihyvää ja mahdollisuuksia kehittyä. Toiminnassa
haluamme opettaa lapsille ja nuorille toimintaa ryhmässä siten, että jokainen
kanssaihminen huomioidaan.
Urheilulliset tavoitteet:
Seurassa jokaisen pelaajan ja toimihenkilön panos on yhtä tärkeää. Emme pyri
urheilulliseen menestykseen keinolla millä hyvänsä, vaan noudatamme rehdisti,
reilusti ja avoimesti lajiliittojen peli- ja kilpailusääntöjä. Toimintamme tulee olla on
tavoitteellista, suunnitelmallista ja määrätietoista.
Viihtymisen ja ilmapiiriin liittyvät tavoitteet:
Ylläpidämme ja vahvistamme seuran toiminnassa palkitsevaa ja työstä kiittävää
ilmapiiriä. Jokainen seuran toiminnassa mukana oleva ansaitsee kuulla sanan
kiitos seuranta ja joukkueen eteen tekemästään työstä. Kannustamme
positiivisen palautteen antamiseen.
Eettiset tavoitteet:
Seurassamme toimii koulutettuja ohjaajia ja valmentajia, jotka omalta osaltaan
varmistavat joukkueiden laadukkaan toiminnan.
Taloudelliset tavoitteet:
Seura pyrkii yhteisellä varainhankinnalla pitämään pelaaja/luistelijamaksut
kohtuullisina.
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5. Seuran käytännön toimintatavat
Seuran vaalikokous päättää vuosittain mitä lajeja seurassa on mahdollista
harrastaa. Jokainen laji muodostaa oman itsenäisen jaoston. Ne eivät
kuitenkaan ole taloudellisesti itsenäisiä. Jaostojen kanssa rinnakkaisia toimintoja
ovat luistelukoulut ja lajien edustusjoukkueet. Seuran organisaatio on kuvattu
kaaviossa 1.

Kaavio 1. Raision Nuorisokiekko ry:n organisaatio

Lajien aloittavien joukkueiden toiminnan käynnistämistä helpotetaan jaostojen
tuella ja avustuksella.
Johtokunta esittää vaalikokouksen hyväksyttäväksi keväisin seuraavan kauden
pelaaja/luistelijamaksut sekä koko seuran talousarvion ja toimintasuunnitelman.
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Pelaaja/luistelijamaksun määräytymisperusteet käsitellään jaostojen
kokouksessa.
Joukkueiden taloudenpidossa tulee noudattaa kaikkia voimassa olevia lakeja ja
asetuksia. Jokaisen joukkueen on tehtävä kullekin toimintakaudelleen 1.5. –
30.4. talousarvio, jonka joukkueen vanhempainkokous vahvistaa
joukkueenjohtajan, vastuuvalmentajan ja rahastonhoitajan esityksestä.
Seuran kaikkien joukkueiden on suoriuduttava kaikista tekemistään
sitoumuksista. Joukkueen toimintakauden menot eivät voi olla tuloja suuremmat,
kun huomioidaan mahdollinen kauden alkusaldo.
Johtokunnan päätöksellä seura avaa ja osoittaa jokaiselle joukkueelle oman
kustannuspaikan seuran y-tunnuksen alle. Kustannuspaikka avataan seuran
käyttämän tilitoimiston toimesta. Jokaisen joukkueen vanhempainkokous valitsee
joukkueen toimihenkilöt, joista rahastonhoitajalle annetaan oikeus ja työkalut
hoitaa joukkueen laskutus ja lisäksi joukkueenjohtajalle oikeus hyväksyä
joukkueen ostolaskuja. Joukkueenjohtaja toimittaa kopion
vanhempainkokouksen muistiosta seuran sihteerille, joka esittelee sen seuran
johtokunnan seuraavassa kokouksessa.
Seuran toiminnassa käytetään johtokunnan käyttöön hyväksymiä lomakkeita ja
ohjeita. Lomakkeet on ladattavissa seuran kotisivujen lomakkeet-osiosta.
Seuran jokaisen joukkueen on laadittava toiminnalleen peli- ja/tai
toimintasäännöt, joita joukkue sitoutuu noudattamaan. Lasten ja nuorten
joukkueet tekevät pelisäännöt erikseen määritetyn aikataulun mukaisesti Nuori
Suomi ry:n Operaatio pelisäännöt periaatteiden mukaisesti. Pelisäännöt tulee
päivittää joukkueen nettisivuille näkyviin.
Seura kouluttaa säännöllisesti eri tehtävissä toimijoita sekä perehdyttää uudet
toimijat tehtäviinsä.
Lisäksi eri lajien valmentajat kokoontuvat säännöllisesti omiin palavereihinsa.
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6. Roolit/vastuualueet
Seuran eri toiminnoista vastaavat kunkin osa-alueen vastuuhenkilöt.
Seuraavassa on lueteltu toiminnan vastuualueet tehtävittäin.
Puheenjohtaja:
 Varainhankinta
 Seuran ulkoiset suhteet
 Seuran imagon kehittäminen
Varapuheenjohtaja:
 Varainhankinta
 Seuran sinettiasiat
 Seurayhteistyö
Jaostojen puheenjohtajat:
 Jaostojen toiminta
 Toimitsijakoulutus
Seuran sihteeri:
 Toiminnan käytännön rutiinit
Jäänjakaja:
 Jäänjako seuran joukkueille
Varustevastaava:
 Joukkueiden varusteiden hankinta
Varustevarastonhoitaja:
 Varustevarasto
 Varusteiden jako
Huoltovastaava:
 Yhteyshenkilö joukkueiden huoltajille
 Huoltajien koulutuksen järjestäminen
Fanituote ja jäsenhankintavastaava:
 Fanituotteiden hankinta
 Seuran jäsenhakinta
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Tiedotusvastaava:
 Seuran sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen

Valmennusvastaava:
 Joukkueiden suunnitelmallinen valmentaminen
 Ohjaajien/valmentajien koulutus
 Ohjaajien/valmentajien koulutussuunnitelman ylläpito
Sinettivastaava:
 Seuran sinettiyhteyshenkilö
 Sinettitoiminnan kehittäminen seurassa
Kahviovastaava:
 Jäähallin kahvion toiminnan ja toimivuuden kehittäminen
Luistelukoulujen rehtori:
 Organisoi seuran luistelu-, jääkiekko- ja ringettekoulujen toiminnan


Ongelmanratkaisuelin:
Seurassa esiin tulevien ongelmatilanteiden ratkaisu
Edustajat Kiinteistö Oy Kerttulan Jäähallin hallituksessa:
 Seuran puheenjohtaja
 Yksi muu johtokunnan päättämää henkilö

7. Operaatio Pelisäännöt
Eri lajien välillä on erilaiset käytännöt ja vaatimukset lasten ja nuorten
pelisääntöjen tekemisessä. Joukkueet noudattavat lajiliittojensa ohjeita, näitä
valvovat jaostot.
Jääkiekkojoukkueet laativat Operaatio Pelisääntöjen mukaiset pelisäännöt
suoraan jääkiekkoliiton web-sivuilla olevalla lomakkeella. Mikäli joukkue ei ole
tehnyt määräaikaan mennessä pelisääntöjä, se ei voi osallistua jääkiekkoliiton
aluesarjaan.
Ringettejoukkueet noudattavat Suomen Ringetteliiton antamien ohjeita
pelisääntöjen laatimisessa. Pelisääntöjen laatimista valvoo jaosto. Mikäli joukkue
ei ole tehnyt määräaikaan mennessä pelisääntöjä, se ei voi osallistua
ringetteliiton aluesarjaan.
Joukkueet toimittavat laatimistaan pelisäännöistä kopiot oman jaostonsa
puheenjohtajalle ja seuran valmennusvastaavalle.
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Joukkueet laativat pelisäännöt jaetun Nuori Suomi ry:n pelisääntömateriaalin
avulla. Pelisääntökeskustelun läpivientiprosessi käydään läpi jaostojen
kokouksessa kausittain.
Mikäli joukkueissa esiintyy erimielisyyksiä sovittujen pelisääntöjen
noudattamisessa, ongelmatilanteet ratkaistaan seuran ongelmanratkaisupolun
avulla.
RNK:n ongelmanratkaisupolku:
1. Asianosaiset pyrkivät ratkaisemaan ongelmatilanteen
keskusteluin
2. Asianosaiset, joukkueenjohtaja, valmennusvastaava/jaoston
puheenjohtaja pyrkivät ratkaisemaan ongelmatilanteen
keskusteluin
3. Seuran ongelmanratkaisuelin käsittelee ongelmatilanteen:
 Seuran puheenjohtaja
 Seuran varapuheenjohtaja
 Jaostojen puheenjohtajat
 Valmennusvastaava

8. Seuran toimintamuodot
Luistelukoulu
 Luistelun alkeet
 Kausi- ja seuramaksu määritetään kausittain
Jääkiekkokoulu
 Lajin perusteet
 Kausi- ja seuramaksu määritetään kausittain
Ringettekoulu
 Lajin perusteet
 Kausi- ja seuramaksu määritetään kausittain
Jääkiekko
 Joukkueiden määrä vaihtelee kausittain
 Kausi- ja seuramaksu määritetään kausittain
Ringette
 Joukkueiden määrä vaihtelee kausittain
 Kausi- ja seuramaksu määritetään kausittain
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Taitoluistelu (yksinluistelu ja muodostelmaluistelu)
 Joukkueiden määrä vaihtelee kausittain
 Kausi- ja seuramaksu määritetään kausittain
Harrastetoiminta
 Lady-ringette
 Naiset
 Nuorten harrastetoiminta
 Herrat
Seuralle maksettava kausimaksu kattaa seuran kiinteät kulut.
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